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1946 2003 2013

ClaraLab med dotterbolag skiljer sig från andra bolag i laboratoriebranschen 
genom att våra olika LAB-bolag inriktar sig mot specifika områden i verksamheter 
som forskning & utveckling, produktion, rutinanalys och kvalitetskontroll. 
Våra mål är att alltid vara lättillgängliga och flexibla, något vi kan uppnå genom att varje 
bolag arbetar fokuserat med sina specifika kund-, applikations- och produktområden.
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Kunskap
ClaraLab med dotterbolag skiljer sig från andra bolag i 
laboratoriebranschen genom att de olika bolagen har tydli-
ga, separata, verksamheter som tillsammans ger en helhet. 
Genom att begränsa sortimentet i varje bolag har vi möjlighet 
att specialisera oss samtidigt erbjuda ett gemensamt, mycket 
brett, program till våra kunder. Vi är lättillgängliga, flexibla och 
kan hjälpa till med både produkt- och applikationskunskap.

Kompetens
ClaraLab ser kompetens som en viktig framgångsfaktor. 
Ledningsgrupp och medarbetare har en gedigen erfarenhet 
och kompetens från laboratoriebranschen - några har mer än 
30 års erfarenhet från små till stora labbolag. Vi värnar om 
kompetensutveckling och vi har låg omsättning av personal. 
Våra leverantörer håller utbildningar i såväl applikationsteori, 
tekniskt handhavande och teknisk service.

Kvalitet
Kvalitet i produkter, teknisk service och leveranser har vi 
säkerställt då vi omsorgsfullt har valt etablerade och marknads-
ledande leverantörer som ligger i framkant inom teknik och 
utveckling. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer 
och kontrollerar noga att de är certifierade och följer gällande 
regelverk.
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Vi är ClaraLab-gruppen

Claes Karlsson

Annika Garnås

Annika Garnås & 
Claes Karlsson
Vi som äger och leder ClaraLab har lång erfarenhet av för-
säljning och ledande positioner inom laboratoriebranschen. Vi 
bidrar med omfattande kunskaper inom försäljning, marknads-
föring, affärsutveckling, produktutveckling, en god marknads-
kännedom och ett brett kontaktnät.

Grunden i verksamheten är vår personal och rätt medarbetare 
skapar framgång. Vi vill verka för att vara en attraktiv arbets- 
givare i en trevlig arbetsmiljö och med en atmosfär som får 
alla att må bra och växa. I detta ligger förstås också att ha 
roligt på jobbet.

Vår ambition är att utveckla ClaraLab-gruppen till en viktig 
aktör för den nordiska laboratoriemarknaden. För att nå dit 
lägger vi mycket personligt engagemang i varje verksamhet 
och försöker att alltid vara delaktiga i bolagens utveckling.

LAB NORWAY LAB ANALYTICAL LAB EDUCATION
2015 2016 2017

ClaraLab är en ung och dynamisk bolagsgrupp som startades 2007. Ambitionen är att 
förvärva, bygga upp och vidareutveckla lämpliga företag som skall förse den nordiska 
laboratoriemarknaden med högkvalitativa produkter. En gedigen kunskap om såväl 
produkter som applikationer är en självklarhet och därför är vi måna om att rekrytera 
kompetenta medarbetare. 

Första bolaget i gruppen blev Noax Lab som startade redan 1946 och förvärvades i 
samband med starten av ClaraLab, 2007. Nästa bolag, LAB Sweden, introducerades 
2003 och förvärvades av ClaraLab 2012. Kort därefter, 2013, startades LAB Diagnostics 
och våren 2015 LAB Norway. Det senaste tillskottet är LAB Analytical som startades upp 
hösten 2016. 

Laboratorieverksamhet på universitet, sjukhus och inom industri kräver förutom 
högkvalitativa produkter också utbildning av personal, därför lanserar vi 2017 
LAB Education.



Om LAB-bolagen i Norden
Våra LAB-bolag är fokuserade på specifika 
applikationsområden och kundsegment

LAB Analytical 
Tillhandahåller analysinstrumentering för både 
akademisk och industriell forskning för såväl för 
process- som kvalitetskontroll. Användare finns 
inom segment som kemi, miljö, material, energi, 
läkemedel med flera. Analysteknikerna sträcker sig 
från kromatografi, molekylärspektroskopi, oorganisk 
analys, termisk analys till kontaktvinkelmätning, 
ytspänning och kvantifiering och studier av nanofilmer.

LAB Diagnostics 
Företaget marknadsför och säljer produkter till 
diagnostik och laboratorier, främst mot sjukhus- 
och veterinärverksamhet. Huvudområdena förutom 
diagnostik och laboratorieverksamhet är även 
automation och rådgivning kring stora och små 
laboratorieprojekt. Vi tillhandahåller ofta och gärna 
skräddasydda lösningar för kunder med specifika 
behov.

LAB Sweden/Norway
Fokuserar främst på två områden - RENT och 
CELL/BAKT till kunder framför allt inom forskning, 
sjukhus och industri.
I produktområdet RENT ingår exempelvis autoklaver, 
diskdesinfektorer och renvattensystem.
Området CELL/BAKT omfattar produkter såsom 
skakinkubatorer, bioreaktorer, inkubatorer, 
odlingsflaskor samt tillbehör och förbrukningsartiklar.

LAB Noax 
Levererar produkter inom fem huvudområden: 
förbrukningsvaror, instrument för vattenanalys, 
provtagning, provberedning och referensmaterial. 
Kunderna finns inom bland annat forskning, sjukhus 
och industri. Noax styrka är flexibilitet och snabbhet 
och på lagret i Farsta finns närmare 3 000 olika artiklar. 
Noax etablerades 1946 och har en lång tradition av att 
leverera produkter till laboratorier.
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LAB-bolagens applikations- och produktområden

LAB Diagnostics
Analys/produktområde Produkt

Diagnostik Autoklaver
Biobanking Automation
Laboratorieverksamhet Biokemiska analysatorer
 Blodgas
 Cellräknare
 Centrifuger
 Elektrolytinstrument
 Förbrukningsartiklar
 Inkubatorer
 Laboratoriedisk
 Mediaberedare
 Plattgjutare
 Renluftsystem
 Renvattensystem

LAB Analytical
Analys/produktområde Produkt

Kromatografi	 GC,	LC,	MS,	ToF

Langmuir	&	Langmuir	 Ytfysik,	Ytkemi,	nanoteknlogi,
Blodgett materialutveckling

Oorganisk	Spektrometri	 AA,	ICP-OES,	ICP-MS,
 Kvicksilveranalys

Molekylär	Spektrometri	 FTIR,	FT-NIR,	UV/VIS,	
	 Fluorescens,	FTIR	Mikroskopi,
 Imaging

QCM-D	 QCM-D

Tensiometri	 Karakterisering	av	vätskor	och
 fasta material

Termisk	&	Elementar	 DSC,	DMA	&	TMA,	STA,	TGA
Analys

Thin	Film	
Characterization	 PM-IRRAS,	BAM,	ISR,	SPOT,
	 			Dip	Coaters  

LAB Sweden/Norway

Analys/produktområde Produkt

RENT	 Autoklaver
 Diskmedel*
 Diskdesinfektioner*
 Laboratoriedisk*
 Renluftsystem
 Renvattensystem*

CELL/BAKT	 Biokemiska	Analysatorer
	 Bioreaktorer/Fermentorer
 Cellräknare*
	 Gasanalys
 Inkubatorer
 Mediaberedare
	 Odlingsflaskor
 Plattgjutare
	 Skakutrustning
	 Tork-	och	värmeskåp
	 Vakuumugnar

 * Ej i Norge

LAB Noax

Analys/produktområde Produkt

Laboratorieverksamhet		 Burkar	och	behållare
Industri Diskdesinfektorer
Myndigheter  Diskmedel
	 Filtrerpapper
 Instrument
 Kvarnar
 Laboratoriedisk
 Laboratoriematerial
 Provtagning
 Provberedning
	 Pumpar
 Referensmaterial och
	 kvalifikationsprövningar
	 Siktar
	 Skyddsutrustning
	 Slang	och	tillbehör
	 Vätskehantering
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Alla	bolagen	erbjuder:	Validering;	IQ/OQ,	FAT	m.m.



Om LAB-bolagens kundservice

I en försäljningsorganisation är människorna 
det viktigaste. Vi tycker att det är viktigt med 
regelbundna besök, att träffa våra nuvarande 
och blivande användare och ha långsiktiga 
relationer. En försäljning är aldrig ett slut, det 
är en början på en lång relation mellan två 
eller flera parter. Det är viktigt att den underhålls 
och utvecklas kontinuerligt mellan parterna.

Våra tekniker är också viktiga säljare och deras 
kompetens inom service och support är en 
bas för verksamheten. Vi har idag 14 tekniker 
fördelade över Sverige, Norge och Danmark och 
vi jobbar även med lokala lösningar. Genom en 
servicechef som ansvarar för våra servicetekni-
ker och serviceorganisation kan vi säkerställa en 
fortsatt kvalitet och utveckling. Vi arbetar med 
moderna verktyg och styrsystem för att snabbt 
kunna felsöka, följa och avsluta pågående service- 
ärenden. 

Vi har i flera år arrangerat utbildningar och 
kurser i form av seminarier och workshops. 
Nu utökar, breddar och fördjupar vi denna 
verksamhet genom att också erbjuda metod-
utveckling, validering, optimering, serviceutbild-
ning, fjärrsupport, webinarier mm. 
Schemalagda kurser erbjuds i våra utbildnings-
lokaler eller som mer skräddarsydda lösningar 
på plats hos våra kunder. Verksamheten drar 
igång i början av 2017.

LAB teknisk service 
och support

LAB försäljning

LAB Education för 
utbildning och seminarier
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Försäljning, teknisk service och support samt utbildning



LAB Diagnostics Nordic
Tel: +46 (0)8 29 60 25
E-post: förnamn@lab.se

Beatrice Orback VD, försäljning
Claes Karlsson Försäljning
Janina Lindo Försäljning
Christian Björklund* Servicechef
Jan-Olov Andersson Service & Support

ClaraLab-gruppen med sina dotterbolag i Sverige, Norge och filialkontor i Danmark har en gedigen app-
likations-, service och produktkunskap.

Vi har en hög tillgänglighet och ett flexibelt sätt att arbeta, har en snabb sälj- och servicerespons och 
snabba produktleveranser.

I dagsläget är vi totalt 30 personer i ClaraLab-gruppen.

LAB Noax
Tel: + 46 (08) 581 700 55
E-post: förnamn@noaxlab.se

Annika Garnås VD, försäljning
Camilla Junggren Försäljning
Carina Stendahl Försäljning
Christian Björklund* Servicechef
Andreas Wiklander Service
Emil Filén Service & Support

Personal och ansvarsområden

LAB Sweden
Tel: +46 (0)8 29 60 00
E-post: förnamn@lab.se

Annika Garnås VD, försäljning
Claes Karlsson Försäljning
Christian Björklund* Servicechef
Andreas Wiklander Service & Support
Emil Filén Service & Support
Jan Erikson  Service & Support

LAB Norway
Tel: +47 22 06 00 66 
E-post: förnamn@labnorway.net

Annika Garnås VD, försäljning
Claes Karlsson Försäljning
Christine Scheel Thorsholt Administration, 
 ekonomi, distribution
Christian Björklund* Servicechef
Jan Erikson Service & Support

Distribution och ekonomi
Anette Lind Ekonomi   Tel: 08-29 60 03, E-post: finance@lab.se
Kristoffer Wikman-Mokos Logistik/distribution Tel: 08-501 213 73, E-post: kristoffer@noaxlab.se

LAB Analytical Nordic

Sverige
Tel: +46 (0)8 8 29 60 29
E-post: förnamn.efternamn@labanalytical.se

Ulrika Lundgren VD, försäljning
Daniel Gylestam Försäljning 
Pertti Hulkkonen Försäljning
Jan-Erik Edetoft Försäljning
Christian Björklund  Servicechef
Jonas Björklund Service & Support
Mats Pihl Service & Support
Christian Haveland  Service & Support
Lars Göran Isaksson Service & Support
Adam Litynski Service & Support
Göran Boij Service & Support

Danmark
Tel: +45 89 87 10 77
E-post: förnamn.efternamn@labanalytical.dk

Ulrika Lundgren VD, försäljning
Helge Madsen Försäljning
Thomas Røll Larsen Försäljning
Christian Björklund* Servicechef
Claus Lilliecrona Service & Support
Sören Bagger Christensen Service & Support
Bjarne Holm Service & Support
Flemming Mejlstrup Service & Support
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* e-post: christian.bjorklund@labanalytical.se



SVERIGE

Alla svenska LAB-dotterbolag har 
samma adress: 
Fryksdalsbacken 34, 123 43 FARSTA

Filialkontor Kungsbacka:
Energigatan 3, 434 37 Kungsbacka

L.A.B. Analytical Nordic AB
Hemsida: analytical.lab.se
Kontakt: info@labanalytical.se
Tel: +46 (0)8 29 60 29
Org.nr: 556800-8469

L.A.B. Diagnostics Nordic AB
Hemsida: diagnostics.lab.se
Kontakt: info@lab.se
Tel: +46 (0)8 29 60 25
Org.nr: 556841-6464

L.A.B. Noax AB
Hemsida: noax.lab.se
Kontakt: info@noaxlab.se 
Tel: +46 (0)8 581 700 55
Org.nr: 556228-1757

L.A.B. Sweden AB 
Hemsida: sweden.lab.se
Kontakt: info@lab.se
Tel: +46 (0)8 29 60 00
Org.nr: 556569-3255

Här finns vi i ClaraLab-gruppen
Information om ClaraLab

ClaraLab AB, Energigatan 3, 434 37  Kungsbacka
Kontakt: Claes Karlsson claes.karlsson@claralab.se
Tel: +46 (0)8 29 60 45
Hemsida: lab.se   
Org.nr: 556735-0748

NORGE

L.A.B. Norway AS
Hemsida: norway.lab.se
Kontakt: info@labnorway.net
Box 144, RØA, NO-0701 OSLO
Tel: +47 22 06 00 66
Org nr: 995350734 

DANMARK

L.A.B. Analytical Nordic AB, Filial
Hemsida: analytical.lab.se/dk
Kontakt: info@labanalytical.dk
Tel: +45 898 71 00 77
CVR.nr: 37860034

Kontor Köpenhamn:
Tonsbakken 16, 2740 Skovlunde

L.A.B. Denmark A/S
Hemsida: denmark.lab.se
Kontakt: info@lab.se
Tel: +46 (0)8 29 60 00

FINLAND

L.A.B. Finland OY
Kontakt: claes.karlsson@claralab.se
Tel: +46 (0)8 29 60 45
Partner söks för tillfället

www.arthouse.nu 2017


